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ABSTRACT 

Eklund, N. 2016. Socialt ansvar i byggbranschen. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stora svenska byggföretag arbetar med socialt ansvar i de lokala 

samhällen där de bygger. Frågeställningarna i undersökningen är om företagen arbetar med socialt ansvar, hur de 

gör det i det lokala samhället där de verkar och hur de kommunicerar sitt arbete med socialt ansvar. Intervjuer har 

förts med representanter från Peab, Skanska och NCC för att ta reda på strategier bakom arbetet med hållbar 

utveckling. Resultatet visar på att alla tre företagen arbetar med socialt ansvarstagande utifrån ekonomiska, 

ekologiska och sociala hållbara aspekter och på grunder där de tror på en samhällsutveckling där människor 

integreras och har möjligheter till goda levnadsmiljöer. Ett av de sociala arbeten som görs i det lokala samhället 

är arbetsmarknadsinsatser där företagen erbjuder praktikplatser och utbildning med målet att få in 

långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Genom att analysera företagens hemsidor framgår det hur de väljer att 

profilera sig och sitt varumärke. Alla tre företagen kommunicerar att de har ett ansvar i samhällsutvecklingen och 

att de arbetar på flera sätt för att ta det. Ingen av dem har metoder för att mäta lönsamheten i att ta socialt ansvar, 

men alla är överens om att de hade förlorat flera affärer om de inte hade gjort det.   

 

Keywords: Socialt ansvar, CSR, hållbar utveckling, samhällsutveckling, samhällsansvar. 
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1. INLEDNING 

Företagen har en viktig roll i samhället och är en central punkt. De skapar arbetstillfällen, 

inkomster och produkter som behövs och efterfrågas av människor. De har en viktig roll med 

relation till många i ett samhälle och därmed uppkommer frågan om deras ansvar. Vad som är 

företagens egentliga huvuduppgift och inom ramen för ansvar har varit omdebatterat och har 

varierat över tid. De idéer vi har idag är således många gånger idéer som varit uppe för 

diskussion även tidigare. Varken företagen, tankarna om deras roll eller samhället är statiska 

företeelser, och förändringarna samspelar. Med samhällsförändringar följer bilden av vad som 

är rätt och riktigt och utifrån det skapas normer. Vad som anses vara önskvärt påverkas av i 

vilket sammanhang aktören befinner sig och det hänger även samman med vilka trender 

samhällsutvecklingen går mot. Det finns idag två parallella diskussioner om privata företags 

sociala ansvar. Ena sidan menar på att företag inte ska ägna sig åt socialt ansvarstagande 

eftersom ett företag ska verka för sina aktieägare och att avkastningen ska vara så hög som 

möjligt. Diskussionen som förs mot dem argumenten är att för att vinsten ska bli maximal så 

behöver företag jobba med socialt ansvar. På vilket sätt ett företag arbetar med socialt ansvar 

hänger ihop med olika faktorer. Dels på hur ledningen i företaget ser på arbetet med 

ansvarstagande och även på i vilken roll och vilken påverkan företaget har i samhället. 

(Grafström, et al., 2008) Det finns ingen etablerad förklaring av vad socialt ansvar innebär och 

vad det omfattar saknar idag en definition. (Garriga & Melé, 2004) Det är upp till respektive 

företag att definiera vad de menar med socialt ansvar och hur de arbetar med det. (Grafström, 

et al., 2008) Att företag idag har ett socialt ansvar har etablerat sig i näringslivet trots att det 

inte finns en entydig bild av vad det innebär. (Brülde & Strannegård, 2006) Ett företag kan vara 

med och påverka sitt rykte och hur omgivningen uppfattar företaget. Om ett företags 

intressenter har ett högt förtroende påverkar det företaget positivt. För att bygga relationer 

mellan företag och kunder och övriga intressenter behöver företaget en god kommunikation. 

Att ett företag kommunicerar sitt arbete med socialt ansvar är en förutsättning för att det ska 

gynna både relationerna till intressenterna men även i varumärkesbyggande syfte. (Grafström, 

et al., 2008) Forskning inom varumärkesstrategier har visat på konkurrensfördelar med att 

märkesinnehavaren har ett starkt varumärke. Varumärket byggs även upp genom handlingar ett 

företag eller varumärkesinnehavare utför. Det kan handla om hur företaget sköts, vilka etiska 

aspekter som företaget står inför och hur de hanterar det. Det handlar också om hur ett företag 

väljer att profilera sig. (Melin, 1999) Genom att agera på ett sätt som är önskvärt av olika 

intressenter får företaget legitimitet och med det följer ett gott anseende. (Grafström, et al., 

2008) 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att ta reda på om Sveriges tre största byggföretag Peab, Skanska och NCC arbetar med 

socialt ansvar i det lokala samhälle där de verkar och om de använder det i sitt 

varumärkesbyggande. För att besvara syftet utgår jag från följande frågeställningar. 

  
- Tar företagen socialt ansvar lokalt där de bygger? 

- Hur tar företagen socialt ansvar lokalt? 

- Hur kommunicerar de det sociala ansvar de tar? 

2.1 Avgränsningar 

Jag har valt att titta på det sociala ansvaret, inte den miljömässiga aspekten. Jag kommer     inte 

heller att titta på hur arbetet med det sociala ansvaret för personalen ser ut eller undersöka om 

företagen arbetar med välgörenhet utan jag kommer titta på hur företaget agerar för 

samhällsutvecklingen lokalt i de byggprojekt de bygger i. Jag har valt att avgränsa mig till de 

tre största byggföretagen, Peab, Skanska och NCC, i Sverige med anledning av att de har stor 

möjlighet att påverka samhället. Jag kommer endast att titta på verksamheten inom Sverige. 
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3. BAKGRUND 

Det har skett förändringar i den globala kapitalismen vilket inneburit att solidariteten och 

gemenskaphetsidealet fått en plats i samhället. Grunden till det är arbetarrörelser och 

medborgarrättsrörelser som aktivt kämpat för det. Grundtankarna återfinns i teorier som 

marxism och klassamhället och utgår från att staden är den viktigaste platsen för det 

kapitalistiska samhället. Det är också intimt förknippat med ojämn geografisk utveckling. 

Marxismens teorier om produktion, konsumtion och cirkulation, ackumulationsprocessen och 

kapitalismens motsägelser har fått betydelse i tid och rum. Det har kommit att bildas en 

konkurrens om ”rummet”. (Harvey, 2011) 

För att sätta det i ett sammanhang kan vi titta på Stockholm och den segregation som finns 

mellan resursstarka och resurssvaga hushåll och koncentrationen av homogen bebyggelse. 

Miljonprogrammet har satt sin prägel på många förorter som idag dras med ett rykte som mindre 

attraktivt på grund av svaga socioekonomiska hushåll. 

David Harvey uttrycker det såhär: ”En verkligt human urbanism återstår ännu att utforma. Det 

är den revolutionära teorins uppgift att kartlägga vägen från en urbanism baserad på 

exploatering till en urbanism anpassad till människan. Och det är den revolutionära praktikens 

uppgift att genomföra en sådan förändring”. Med det sagt kan paralleller dras till att 

planeringen numer ser till att blanda olika bebyggelseformer och att det sker en förtätning av 

staden. Det är något som många parter måste bidra till. Ansvaret ligger både på 

Samhällsplaneringen men även på lagstiftningen som behöver underlätta för privata 

byggaktörer att bygga i blandade upplåtelseformer. Det vill säga både hyresrätter, bostadsrätter 

och äganderätter.  

År 1993 togs ett politiskt beslut att gynna nybyggnationen både vad gäller hyresrätter och 

bostadsrätter. Man införde det så kallade räntebidraget som innebär att byggbolagen får en 

summa pengar för varje lägenhet, på upp till 70 kvm, som de bygger. Bidraget motsvarar en 

sänkning av momsen från 25 % till 6 %. Räntebidraget har varit mer gynnsamt för nybyggandet 

av bostadsrätter än för hyresrätter. Det har gjort att hyresnivån har behövt ligga över den 

allmänna prisutvecklingen, vilket gjort att resurssvaga hushåll inte har kunnat utnyttja de nya 

bostäderna. (Boverket, 2005) 
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4. TEORI 

Uppsatsen ramas in av teorier om vad socialt ansvarstagande innebär, vilka diskussioner som 

förs om vilket ansvar företag har gentemot aktieägare och i det samhälle de verkar. Genom att 

sätta in uppsatsen i ett perspektiv om hur företag påverkas av sin omgivning och vilka aktörer 

som interagerar med ett företag har teorier om intressentmodellen tagits med. Slutligen binds 

teorierna ihop om hur företag själva kan ha behållning av att ta socialt ansvar genom att det 

sociala ansvarstagandet är kopplat till lönsamhet och varumärkesuppbyggnads strategier.  

 

4.1 CSR (Coorporate Social Responsibility) 

Det finns två parallella diskussioner om privata företags sociala ansvar. Ena sidan menar på att 

företag inte ska ägna sig åt socialt ansvarstagande eftersom ett företag ska verka för sina 

aktieägare och att avkastningen ska vara så hög som möjligt. Mats Qviberg, Vd för Investment 

AB, skrev i en artikel i SvD 2006 att det var oansvarigt av företag att skänka bort aktieägarnas 

pengar genom CSR. Diskussionen som förs mot de argumenten är att för att vinsten ska bli 

maximal så behöver företag jobba med CSR. Det finns idag en hel del forskning inom ämnet 

(Grafström, et al., 2008) som dock inte ger ett entydigt svar. Det som däremot finns att hämta 

ur empirin är att om ett företag handlar oetiskt kan det sluta i att det förlorar på det i form av att 

konsumenter slutar köpa deras produkter. Företagens roll i samhället har diskuterats i alla tider 

och det har gått trender i vad företagen anses ha för ansvar. Forskare och personer verksamma 

inom området har försökt komma fram till vad CSR innebär och omfattar men idag finns ingen 

etablerad förklaring eller definition. (Garriga & Melé, 2004) Det är upp till respektive företag 

att definiera vad de menar med socialt ansvar och hur de arbetar med det. Förkortningen CSR 

står för Coorporate Social Responsibility och blir översatt till svenska Företagets sociala ansvar. 

Vad som menas med socialt ansvar kan tolkas som samhällsansvar. Att ett företag tar 

samhällsansvar kan innebära både att företaget tar ansvar för vad de själva orsakar, till exempel 

minimerar skadan som uppkommer i och med deras verksamhet. Men det kan också innebära 

att de utför handlingar, utanför sitt egentliga område för att uppnå en samhällsvinst eller bidra 

till samhällsutvecklingen. Företagen har en viktig roll i samhället och är en central punkt. De 

skapar arbetstillfällen och inkomster och såklart även produkter som behövs och efterfrågas av 

människor. Vad som är företagens egentliga huvuduppgift har i alla tider varit omdebatterat. 

De har en viktig roll med relation till många i ett samhälle och därmed uppkommer frågan om 

deras ansvar. Vad som däremot faller inom ramen för ansvar har varierat över tid. De idéer vi 

har idag är således många gånger idéer som varit uppe för diskussion även tidigare. Varken 

företagen, tankarna om deras roll eller samhället är statiska företeelser, och förändringarna 

samspelar. Med samhällsförändringar följer bilden av vad som är rätt och riktigt och normer 

skapas utifrån det. (Grafström, et al., 2008) 

Att företag idag har ett socialt ansvar har etablerat sig i näringslivet trots att det inte finns 

en entydig bild av vad det innebär. Forskningen inom området idag återfinns i både 

företagsekonomin, nationalekonomin, juridiken och etiken. Affärsetiken kom på 1990-talet in 

i den svenska forskningen. (Brülde & Strannegård, 2006) 
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Forskningen som finns idag kan kategoriseras i tre huvudområden, socialt ansvar i relation till 

företagets ekonomiska ansvar, i relation till managementfrågor och i relation till 

marknadsföring och marknadskommunikation. Att socialt ansvar skulle hänga ihop med 

ekonomisk lönsamhet svarar inte forskningen på. Det finns forskning som visar på att det finns 

ett positivt samband, men det finns också forskning som visar på att det inte uppenbart är så. 

(Margolis & Walsh, 2003) En förklaring till de tvetydiga resultaten är att det är väldigt svårt att 

visa på samband mellan socialt ansvar och ekonomiska resultat. Det är svårt att bevisa att inget 

annat samtidigt skapade lönsamheten. Det är problematiskt att mäta något som inte har en 

etablerad definition. Vad forskaren tittar på i undersökningen är inte direkt jämförbart med vad 

en annan forskare tittat på eller syftat på att undersöka. Det sociala ansvaret i relation till 

managementfrågor har undersökt den retorik som byggts upp kring frågor om socialt ansvar 

och hur det arbetet har implementerats i olika branscher och olika företag. (den Hond, et al., 

2007) Forskningen av socialt ansvar inom marknadsföring och kommunikation har riktat in sig 

på att undersöka hur företagen kan använda sitt arbete med socialt ansvar i 

varumärkesbyggande syfte. (Apéria, et al., 2004) Det har även forskats om konsumentbojkotter 

och vad som händer med företagen och dess varumärke när de inte tar något socialt ansvar eller 

till och med agerar på ett oetiskt sätt. (Grolin, 1998) 

Företag inom utvinningsindustrin och inom detaljhandeln var tidigt ute med att 

kommunicera sitt arbete med socialt ansvar. Anledningen tros vara de mediauppbåd och 

konsumentbojkotter som lett av oetiskt handlande av företag i de branscherna. Det var alltså 

risken att bli kritiserad som låg till grund för ansvarstagandet. På vilket sätt ett företag arbetar 

med socialt ansvar hänger ihop med olika faktorer. Det beror dels på hur ledningen i företaget 

ser på arbetet med ansvarstagande och det beror även på i vilken roll företaget har i samhället 

och vilken påverkan företaget har i samhället. (Grafström, et al., 2008) I Sverige har vi en hel 

del tvingande regler i form av lagstiftning och kollektivavtal som anger hur företagen ska agera 

i frågor om anställningstrygghet, miljöpåverkan och de anställdas säkerhet, för att ta några 

exempel. Om ett företag inte följer dessa får de rättsliga sanktioner. Men det finns även ett antal 

frivilla regler att följa, som visserligen inte innebär lagöverträdelser men som ändå kan få 

ödesdigra konsekvenser. De frivilliga reglerna kan vara riktlinjer, uppförandekoder, standarder 

och uppmaningar som företag förväntas efterleva i frågor om socialt ansvar. De som upprättar 

dessa frivilliga regler är icke-statliga organisationer, statliga organisationer, 

branschorganisationer, fackliga föreningar, kommersiella organisationer och arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer. För att nämna några som har tyngd så har Internationella 

Standardiseringsorganisationen (ISO) utvecklat en standard för socialt ansvar, vid namn ISO 

26000. Organisationen tar fram standarder för att produkter ska hålla en viss kvalitet. Uppnår 

produkten det blir produkten certifierad, vilket fungerar som en säkerhet för användaren. 

Eftersom det inte finns lagstadgat att företag måste jobba med socialt ansvar och det således 

inte finns några sanktioner för att man inte gör det kan man inte bli ISO 26000 certifierad. Dock 

fungerar standarden som en normerande vägvisare. Den är framtagen 2004 efter en konferens 

som ISO:s tekniska kommitté höll med en grupp intressenter inom frågan. Gruppen var den 

största som någonsin tillsatts för att utveckla en ISO-standard och det var en bred medlems bas 

med intressenter från industri, myndigheter, konsumenter, arbetsmarknad, tjänster, support, 
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icke statliga organisationer och forskning som fanns representerade. Standarden kan användas 

i privat som offentlig sektor och innebär bland annat att företaget uppmanas att arbeta med 

integrering och att främja ett socialt ansvarsfullt beteende i den egna organisationen och inom 

branschområdet. De uppmanar även till att samverka med intressenter och att kommunicera det 

sociala ansvartagandet ett företag tar. (SIS, 2016) 

EU uppmanar företag att ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter och göra med än 

vad lagen kräver. De syftar då på att respektera mänskliga rättigheter, rapportera om sitt arbete 

med CSR och att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. (EU, 2016) 

Även FN har gått ut med uppmaningar till företag att ta socialt ansvar utöver vad lagen kräver. 

FNs krav går under namnet Global Compact och innefattar tio punkter angående mänskliga 

rättigheter, arbetssätt, miljö och anti korruption. (FN, 2016) 

Global Reporting Initiative (GRI) är en uppmaning för hur företag ska utföra sina 

ekonomiska redovisningar. Initiativet manar till en transparant redovisning och förtydligande 

om vad som gjorts för att ta ett socialt ansvar. Syftet med att ha denna redovisningsmetod är att 

det ska gå lätt att jämföra företagen ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv.  

Ett företag kan vara med och påverka sitt rykte och hur omgivningen uppfattar företaget. Om 

ett företags intressenter har ett högt förtroende påverkar det företaget positivt. För att bygga 

relationer mellan företag och kunder och övriga intressenter behöver företaget en god 

kommunikation. Att ett företag kommunicerar sitt arbete med socialt ansvar är en förutsättning 

för att det både ska gynna relationerna till intressenterna och för att det ska vara effektivt i 

varumärkesbyggande syfte. En självklar men viktig aspekt i det hela är förstås att 

kommunikationen är sanningsenlig med hur företaget agerar. Det lyfts ofta fram att företagens 

sociala ansvar handlar mer om affärsstrategi och vinstintresse än om välgörenhet. Motivationen 

som anges för att företag ska vilja jobba med socialt ansvar är att det skapar förbättrade 

möjligheter att kunna rekrytera kompetent personal och en allt mer välinformerad kundkrets. 

Därmed handlar socialt ansvarstagande enligt flera förespråkare om att företag ska göra affärer 

som är både lönsamma och goda, och alltså inte bara göra gott för godhetens skull. (Grafström, 

et al., 2008) 

 

4.2 Intressentmodellen 

Ett företag har inflytande av aktörer utanför verksamheten. Det är både kunder och leverantörer 

men även aktieägare, anställda, intresseorganisationer, statliga myndigheter, fordringsägare 

med flera. Därför behöver ett företag sättas i perspektiv till dess omgivning. Intressemodellen 

hjälper till att identifiera vilka aktörer som företaget påverkar och påverkas av (Freeman a 

stakeholder approach to strategic management). Genom att analysera parter som företaget direkt 

och indirekt agerar med kan företaget arbeta för att få ett gott anseende. Genom att ta reda på 

vilka intressenter de har kan de öppna upp för en dialog och skapa en relation där intressenterna 

kan vara öppna med sina krav och på så sätt kan företaget arbeta proaktivt, det vill säga i 

förebyggande syfte. Intressenter har ingen egentlig makt över företaget. Däremot så har de 

inflytande i relationen och det kan vara nog för att få företagen att arbeta i en önskvärd riktning. 

Varken företag eller intressenter är statiska och det som ligger i intressenters intresse och hur 

företagen arbetar i olika frågor varierar över tid. Det hänger även samman med vilka trender 
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samhällsutvecklingen går mot. Man kan diskutera olika kriterier att sätta de olika intressenterna 

under och vilken behållning ett företag har att tillmötesgå deras krav. Det kan vara utifrån 

intressenters makt, den legitimitet ett företag får av att tillmötesgå intressenten och hur 

angeläget det är för företaget att tillmötesgå kravet. (Grafström, et al., 2008) Genom att agera 

på ett sätt som är önskvärt av olika intressenter får företaget legitimitet och med det följer ett 

gott anseende. Vad som anses vara önskvärt tillhör normer och värderingar och påverkas av i 

vilket sammanhang aktören befinner sig i. Intressenter är precis som företagen organisationer 

som har relationer mellan varandra. Det kan bli ett stort tryck på företagen när flera intressenter 

har samma krav och jobbar tillsammans för att nå dem. Intressenterna, framförallt 

intresseorganisationer och media, har varit med och drivit frågan om privata företags sociala 

ansvar. Då avses intresseorganisationer som representerar civilsamhället, alltså inte några som 

representerar andra företag eller politiska partier. Media har en betydande roll också för att de 

förmedlar normbildande information men också för att företag kan få negativ uppmärksamhet 

om de agerar på ett sätt som inte är önskvärt för konsumenter eller intressenter. (Grafström, et 

al., 2008) Även statliga organisationer är en viktig intressent för företagen. Självklart för att det 

är staten som stiftar lagar som företagen måste följa, men också för att staten kan uppmuntra 

till aktioner som anses vara illegitima att inte följa. (Grafström, et al., 2008) 

 

4.3 Varumärkesstrategi, Brand Management 

Teorin om brand management går ut på att märkesinnehavaren kan använda sitt varumärke i 

syfte att öka sin försäljning. Varumärket bildas genom att företaget har en produkt med egen 

karaktär. Brand management forskningen har visat på konkurrensfördelar med att 

märkesinnehavaren har ett starkt varumärke. Varumärket byggs även upp genom handlingar ett 

företag eller märkesinnehavare utför. Det kan handla om hur företaget sköts, vilka etiska 

aspekter som företaget står inför och hur de hanterar det. Det handlar också om hur ett företag 

väljer att profilera sig.  

Brand management forskningen har i stor utsträckning präglats av synen på varumärket 

som ett produktattribut. Inte förrän på 1990-talet började varumärket betraktas som ett 

självständigt konkurrensmedel. Syftet med forskningen om varumärkets betydelse är att ta reda 

på hur ett varumärke kan bidra till företagens lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft. (Melin, 

1999) Frans Melin har i sin bok Varumärkesstrategi gjort en sammanslagning av teorierna brand 

management och strategic management, vilket han kallar strategic brand management. Han har 

således valt att betrakta den varumärkesuppbyggande processen ur ett strategiskt perspektiv. 

Melin har utvecklat en föreställningsram i fyra steg för att bestämma ett varumärkes olika roller. 

Först steget är en beskrivning av varumärkets olika roller. I modellen har varumärket en relation 

till konsumenten, konkurrenten, lagstiftaren och märkesinnehavaren. (Figur 1) Vilken funktion 

varumärket har skiftar beroende ur vilket perspektiv det ses.  
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I det andra steget använder han en modell som kallas positioneringstriangel där varumärket 

behandlas som ett konkurrensmedel. (Figur 2) Melin utgår från att ett företag utvecklar en unik 

resursposition genom sitt varumärkesbyggande. 

 

 

 

Figur 1 – Varumärket är av intresse för fyra olika aktörer på marknaden: lagstiftare, märkesinnehavare, 

konsument och konkurrent. 

Källa: (Melin, 1999) s.115 

Figur 2 – Positioneringstriangeln – varumärket som 

konkurrensmedel ur ett strategic management perspektiv. 

Källa: (Melin, 1999) s.117 



9 

Tredje steget är varumärkesförädling och handlar om att ett företag kan bygga upp ett 

varumärkeskapital genom att utveckla sitt varumärke. Ett företag kan utveckla sin 

resursposition genom att strategiskt använda sina resurser för att skapa konkurrenskraft.  

Fjärde steget visar på hur ett företag kan använda denna strategi för att bygga upp sitt 

varumärke. (Figur 3) Uppbyggnadsprocessen av ett varumärke kan strategiskt visas i sex steg. 

Varje steg representerar en aktivitet i processen.  

 

 

Målsättningen för ett företag är att få så många kunder som möjligt under så lång tid som 

möjligt. Detta grundar sig givetvis i att konsumenten behöver något som företaget kan 

tillhandahålla. Om konsumenten känner förtroende för företaget skapas en märkeslojalitet. 

Konkurrenten behöver således agera på ett sätt som gör att konsumenterna har anledning att ta 

med dem i övervägandet av möjliga företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Den strategiska varumerkesplattformen – en illustration av den 

varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavaraens perspektiv. 

Källa: (Melin, 1999) s.125 
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5. METOD 

Syftet med forskningen är att undersöka om de ledande byggföretagen i Sverige arbetar med 

socialt ansvar. Det finns inga mätbara faktorer för att ta reda på om och hur ett företag arbetar 

med socialt ansvar, varpå det är lämpligt att använda en kvalitativ metod. (Bryman, 2011) Ett 

av syftena är också att undersöka hur företagen kommunicerar sitt eventuella ansvarstagande, 

vilket lämpar en kvalitativ intervjumetod där respondenten har möjlighet att kommunicera det 

de vill ha sagt. En analys av respektive hemsida har gjorts för att titta på hur varumärket 

framförs. Urvalet av vem man ska intervjua är som Bryman påpekar av stor vikt. Det kan 

påverka informationen man får i och med att personer med olika befattningar på företaget kan 

ha olika mängd information i ämnet. Det kan också handla om att personen är osäker på vilken 

information som han eller hon får ge ut. Samtliga av mina respondenter är ansvariga för 

hållbarhetsfrågor på företaget, vilket kan ha en sårbarhet i att de framställer svaren och 

informationen enligt en bestämd mall som företaget valt att kommunicera på. Däremot så finns 

det fördelar med att intervjua dessa personer eftersom de har stor insikt och stort intresse i 

frågan. På Peab intervjuade jag Kristina Gabriellii som är hållbarhetschef och jobbar med CSR- 

samhällsansvar och hållbarhet. På Skanska intervjuade jag Jonas Naddebo som är 

utvecklingsledare, social hållbarhet. Och på NCC intervjuade jag Madeleine Nobs som är 

affärsutvecklare, hållbara affärer. 

I utformningen av intervjuerna valdes en semi-strukturerad intervjuteknik. Det innebär att 

intervjun är uppstrukturerad med ett intervjuschema men att frågorna är öppna och kan anpassas 

efter respondentens svar. Frågor kan då både adderas och tas bort. (Bryman, 2011)  I en 

kvalitativ studie kan det ha fördelar eftersom det som undersöks är det respondenten vill 

kommunicera. Intervjun har ett strukturerat upplägg, men är inte fastlåst vid bestämda frågor 

vilket gör att forskaren kan få information som var svår att föreställa sig innan intervjun. Under 

intervjuns gång antecknade jag stödord under samtalet och efteråt renskrev jag det som sagts 

utifrån mitt minne och med hjälp av stödorden. Efter varje intervjutillfälle satte jag mig ner för 

att sammanställa den information jag tillhandahållit. Jag valde den metoden för att jag inte ville 

skriva så mycket under samtalet då jag var orolig att jag inte skulle höra allt personen sa. Jag 

övervägde alternativ som att jag hade kunnat spela in samtalet och att jag skulle kunnat skriva 

allt som sades vart efter och be personen att vänta, men jag var inte bekväm med något av 

alternativen. Nu i efterhand hade det underlättat om jag hade spelat in samtalen, just för att inte 

missa något eller missförstå något som sagts. Detta var även ett bra tillfälle att utforma 

nästkommande intervju med utgångspunkt från den föregående. Då jag ansåg att det bästa vore 

att hålla en röd tråd mellan varje intervju differerade frågorna inte allt för mycket mot varandra. 

När jag analyserade resultatet av mina intervjuer använde jag mig av tematisk analys, det vill 

säga att jag strukturerade materialet utifrån olika teman och därefter sammanfattade det resultat 

jag fått ut av det. Jag delade in intervjuerna efter hur mina frågeställningar såg ut. (Bryman, 

2011) Alla intervjuer jag haft har varit via telefon. Det har funnits olika skäl till det. Det främsta 

skälet var tidsbrist från deras sida, och hos Peab var det så att personen jag intervjude sitter på 

kontoret i Göteborg. Det vill säga långt ifrån både Stockholm där jag bor och Uppsala där 

Universitet ligger. Det var också så att jag var angelägen om att få intervjuer med dessa personer 
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och ville inte riskera att bli avvisad genom att insistera på att träffas. Det kan finnas en sårbarhet 

i att intervjua någon per telefon. En aspekt kan vara att mötet inte blir så personligt att det blir 

svårt att få respondenten att känna förtroende. En positiv faktor kan däremot vara att 

respondenten inte gör normativa avväganden av mig som person utan det kan bli lättare att hålla 

sig neutral mot mig som intervjuare.  
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6. RESULTAT 

För att besvara mina frågeställningar har jag analyserat företagens hemsidor samt intervjuat 

personer på företagen som arbetar med social hållbarhet. Studien syftar till att ta reda på om 

företagen arbetar med socialt ansvar och hur de ser på sin egen roll i samhällsutvecklingen. Hur 

företagen kommunicerar sitt ansvar och om de gör det i varumärkesbyggande syfte, utifrån 

teorier om Brand Management, ligger till grund för att jag valt denna metod för att undersöka 

ämnet. 

 

6.1 Tar företagen socialt ansvar? 

Peab är Sveriges största byggföretag och hade år 2014 en omsättning på 35.940 miljoner kronor  

och 11.240 anställda. (Sveriges Byggindustrier, 2014) Företaget har en lång tradition av 

samhällsengagemang. De arbetar ur ett brett perspektiv och på flera olika sätt med socialt 

ansvar. (Peab, 2016) De profilerar sig med namnet ”Peab- Nordens samhällsbyggare” och på 

hemsidan (Peab, 2016) skriver de om sina kärnvärden enligt följande: 

 

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt 

varumärke bygger på. Peabs kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, 

vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår verksamhet arbetar vi aktivt 

med våra kärnvärden.  

 

Kristina Gabriellii som är hållbarhetschef på Peab berättar att de har en stolthet i organisationen 

över sitt arbete med socialt ansvar. (Gabriellii, 2015) I ledningsgruppen på Peab är 

medvetenheten stor om arbetet med CSR och även om det inte finns en post i 

kvartalsrapporterna om intäkter för arbetet med socialt ansvar så påverkas självklart varumärket 

av hur de arbetar i frågan. Dessutom så finns det jobb som de själva tror att de inte skulle ha 

fått om de inte hade arbetat med socialt ansvar. Det sociala ansvarstagandet handlar även om 

att bygga relationer och att jobba i samverkan med den offentliga sektorn. Det är det  offentliga, 

ofta allmännyttan, som tar initiativ till att arbeta med socialt ansvar men Peab har även egna 

processer och tar egna initiativ när de arbetar med andra privata aktörer. (Gabriellii, 2015) På 

frågan om de upplever att det finns svårigheter att som privat aktör arbeta med offentlig sektor 

svarar Kristina Gabriellii att det kan finnas. Dock upplevs alltid ambitionen som god, även om 

de olika aktörerna drivs på olika sätt. (Gabriellii, 2015) Peab tittar på om det finns ett sätt som 

de skulle kunna mäta lönsamheten med CSR, men idag finns inget sådant. (Gabriellii, 2015) 

Kristina Gabriellii berättar på intervjun att det styrs centralt att man ska jobba med socialt 

ansvar, men det är lokalt arbetet sker och det är där kontakten med andra sker och erfarenheten 

skapas. Det är nödvändigt att väga in lokala förhållanden när arbetet ska ske, det går inte att 

detaljstyra något sådant centralt. Däremot ser Peab gärna att man tar tillvara på de erfarenheter 

som skapas lokalt och återför de till central nivå så att arbetet utvecklas och olika lokala nivåer 

kan byta erfarenheter med varandra. Kristina Gabriellii berättar att som det ser ut idag är 

kunskapen utspridd i verksamheten och att det behövs dokumentation för att samla den 

kompetens som finns. Det är något Peab ser över just nu. Målet är att få till ett koncept som 
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fungerar i praktiken. (Gabriellii, 2015) Tre år i rad nu har Peab haft en intressentdialog om 

hållbarhet som helhet tillsammans med ett urval av kunder och leverantörer. Där har det 

framkommit att intressenterna vill se att Peab tar mer samhällsansvar och det är Peab själva 

eniga om, även om de tror att mycket handlar om kommunikation och att allt de gör inte lyfts 

fram tillräckligt. (Gabriellii, 2015) 

Skanska är ett av världens ledande byggföretag och i Sverige är de det näst störta 

byggföretaget med en omsättning på 34.311 miljoner kronor i Sverige under 2014 och hade 

under samma år 10.503 anställda. (Sveriges Byggindustrier, 2014) På Skanska tror man att för 

att kunna bygga ett hållbart samhälle så behöver man utöver teknologiska framsteg ta hänsyn 

till människorna som lever i det. Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer och år 

2050 beräknas 80 procent göra det. För att skapa ett hållbart samhälle tror Skanska att man 

behöver bygga områden som inkluderar människor från olika sociala och nationella grupper. 

Man behöver skapa förutsättningar för möten mellan människor. De sociala spänningar som 

kan uppstå i ett samhälle skapas när de förutsättningarna inte lyckas. I dagens planering tas 

mycket större hänsyn till att människor ska mötas än vad det gjordes förut. Det tror Skanska är 

en viktig del för att samhället ska utvecklas i positiv riktning och för att minska riskerna för 

sociala problem. På Skanska vill man ta en aktiv roll och bli uppfattad som den ledande 

samhällsutvecklaren och på hemsidan (Skanska, 2016) kan man läsa följande:  

 

”Skanska har sedan länge arbetat med att analysera och definiera hur vi kan bidra till en mer hållbar värld. 

Vårt engagemang har byggts in i policies, etiska uppförandekoder och våra fem nollvisioner – Noll 

förlustprojekt – Noll miljöincidenter – Noll arbetsplatsolyckor – Noll etiska övertramp och Noll kvalitetsfel. 

Dessa visioner och värderingar driver vad vi försöker göra för att bidra till en mer hållbar värld.”  

 

Skanska har en grupp inom hållbar affärsutveckling som arbetar med att uppmuntra den egna 

organisationen och deras kunder att ta social hänsyn, och hur man kan göra det. (Skanska, 2016) 

Skanska har en policy vid namn CCI, Community involvement policy, som ligger till grund för 

deras samhällsengagemang. Ramverket ska säkerställa enhetliga och genomtänkta aktiviteter. 

(Skanska, 2016) I intervju med Jonas Naddebo som är Utvecklingsledare i Social Hållbarhet på 

Skanska  berättar han att de ser på socialt ansvarstagande som hållbarhet. Ambitionen är att de 

ska jobba med det i sin kärnverksamhet och det ska förmedlas från ord till handling i dem bygg- 

och utvecklings-projekt de jobbar i. Skanska har cirka 2500 projekt per år. Hälften av dem är 

offentliga upphandlingar. Målet är att 10 % av den totala verksamheten ska innefatta social 

hållbarhet. Det ska vara en del av Skanskas affär. (Naddebo, 2015) På Skanska i Sverige arbetar 

tre personer heltid med frågor som rör social hållbarhet och hur organisationen kan arbeta med 

det. (Naddebo, 2015) Det finns inget vedertaget beslut som ska gälla i alla projekt, utan arbetet 

med social hållbarhet kan se olika ut beroende på vilket projekt de arbetar i. Att ta socialt ansvar 

är bestämt av ledningen, men hur man gör det i de olika projekten avgörs på lokal nivå. Det 

beror på omständigheter som råder på platsen man ska bygga. Om Skanska bygger i ett område 

med hög arbetslöshet för att ta ett exempel, då tittar man på vad som kan skapa möjligheter till 

arbete för de boende i området. Till exempel kan man ha samarbete med arbetsförmedlingen 

för att ordna praktikplatser till långtidsarbetslösa. Ska Skanska bygga en rondell någonstans, då 
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kanske man inte jobbar med socialt ansvar i de formerna utan då stannar det sociala 

ansvarstagandet vid de anställdes goda arbetsvillkor och hållbarhetstänk för 

infrasturkturuppbyggnad. (Naddebo, 2015) Skanska arbetar med social hållbarhet eftersom de 

vill vara med och bygga upp ett hållbart samhälle. De jobbar inkluderande och för att öka 

människors sociala kapital. Jonas Naddebo menar på att eftersom allting byggs av och för 

människor så kan man inte bortse från faktorer som påverkar människor. Att ha ett samhälle 

där alla har möjlighet till ett bra liv är gynnsamt för alla. (Naddebo, 2015) Skanska vill ha krav, 

det skapar kvalitet. Det är bra att kompetensen i företaget kommer till nytta för samhället och 

det skapar kvalitet, både för samhället och för företaget. (Naddebo, 2015) Skanska utför både 

entreprenad av beställare, såsom kommuner och kommunägda bolag, men de bygger även på 

eget initiativ. Vid båda formerna så utvärderar de vilka möjligheter det finns till att arbeta socialt 

hållbart. (Naddebo, 2015) När Skanska jobbar tillsammans med offentlig sektor diskuterar båda 

parter om vad som kan göras lokalt och vilka problem och möjligheter det finns till socialt 

ansvar. Olika instanser, så som arbetsförmedlingen kan blandas in och då kan man få tillgång 

till den kompetens som finns hos medarbetarna där och de kan arbeta med handledning av 

långtidsarbetslösa som får praktikplats till exempel, istället för att som annars hjälpa till med 

just arbetsförmedling. Det blir ett samarbete mellan privat och offentlig sektor som bidrar till 

samhällsutvecklingen. (Naddebo, 2015) Skanska har lång erfenhet av partnering och de anser 

inte att det är knepigt att jobba tillsammans med offentlig sektor eller med kommunägda bolag. 

Däremot så är som alltid individen viktig och de eldsjälar som arbetar med projekten. Finns det 

drivande människor som vill något går projekten bra och blir effektiva. Tydliga mandat från 

politikens håll är också viktiga för att arbetet med social hållbarhet ska utvecklas. (Naddebo, 

2015) 

NCC är ett av nordens ledande byggföretag och det tredje störta byggföretaget i Sverige. 

NCC hade under 2014 en omsättning på 26.831 miljoner kronor i Sverige och 9.532 anställda. 

(Sveriges Byggindustrier, 2014) På NCC utgår man från de tre faktorerna ekonomisk, ekologisk 

och social hänsyn i sin syn på hållbarhet. Dessa tre faktorer samspelar för att skapa goda 

förhållanden och NCC använder sig av strategin både i nybyggnation och renoveringar. (NCC, 

2016) Etik och moral är en värdegrund hos NCC som företag. Madeleine Nobs som är 

Affäreutvecklare för Hållbara Affärer är övertygad om att företagens sociala ansvar har kommit 

för att stanna. För henne och för NCC är det självklart att som stor byggaktör ta ansvar för 

samhällsutvecklingen och att arbeta med socialt ansvar. Allt annat är fel, sa hon på intervjun. 

(Nobs, 2015) Madeleine Nobs berättar under intervjun att för att säkerställa att företagets 

värdegrunder omsätts i praktiken har NCC något de kallar Tell me- Ask me, vilket är en 

servicetelefon som medarbetare och externa personer kopplade till NCC, till exempel 

underleveratörer och kunder, kan ringa till och fråga om råd i etiska frågor eller meddela om 

någonting gått fel till. (Nobs, 2015) 

 

6.2 Hur jobbar företagen med socialt ansvar? 

Peab arbetar med socialt ansvar inom flera områden. Peab har tidigare riktat in sig på sponsring 

av idrott på elitnivå men nu har de en ny policy där man vill satsa på ett annat sätt. (Gabriellii, 

2015) När det gäller ansvar i bostadsfrågan berättar Kristina Gabriellii att Peab utformade två 
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olika lägenhetsformer som skulle innebära ett billigare sätt att bygga och därmed ett billigare 

sätt att bo. 2013 presenterade de idén under Almedalsveckan genom att lägga ut en stor duk i 

verklig storlek och möblerade duken så att besökare kunde få ta del av upplevelsen. Dock så 

finns det en del regler i svensk lagstiftning som gör att det inte är möjligt att genomföra ett 

sådant boende. (Gabriellii, 2015) Andra områden där Peab visar sitt samhällsengagemang är till 

exempel Peab-skolan. Det är ett yrkesgymnasium med treårig gymnasieutbildning där praktik 

på Peab ingår som en del av undervisningen. Skolan erbjuder även ett introduktionsprogram för 

de elever som inte har behörighet för att gå ett nationellt gymnasieprogram. Idag finns 

Peabskolan på fem orter i Sverige och varje skola har cirka 100 elever. (Peab, 2016) I arbetet 

med ungdomar är Peab också medlemmar i Mentor Sverige som är en ideell organisation som 

arbetar för att ge ungdomar på 13-17 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. De 

samarbetar med företag, kommuner och skolor. Peab är jobbmentor och informerar unga om 

möjliga framtidsmöjligheter. Peabskolans föräldrar erbjuds också stöd via Mentor att stärka sin 

roll som föräldrar och ger de verktyg för att uppmuntra kommunikationen med sina barn. (Peab, 

2016) Peab är både anslutna till FN:s Global Compact och de redovisar sitt hållbarhetsarbete 

enligt Global Reporting Initiatives (GRI) (Peab, 2016) De har ett stort engagemang i 

flyktingfrågan och anser att hela samhället behöver ta ett stort ansvar för mottagande och 

integration. De anser att de själva, som samhällsbyggare, behöver ta ett stort ansvar i frågan. 

(Peab, 2016) Peab har hyrt ut lokaler både på Ljungbyhed i Skåne och i Valhall Park i 

Ängelholm på två- och treåriga kontrakt. På migrationsverkets flyktingboende i Ljungbyhed i 

Skåne har Peab skapat ett kommunikationscentrum med datorer så att ankommande personer 

kan kontakta sina familjer i andra länder. Peab har också i samarbete med Röda Korset samlat 

in kläder till de boende på Ljungbyhed. (Peab, 2016)  Peab samverkar med arbetsförmedlingen 

för att integrera människor i arbetslivet. Den 12 Oktober år 2015 tog Socialdemokraterna 

initiativ till ett projekt de kallar för 100 klubben. Det uppmanar företag att ta emot 100 

flyktingar under tre år och förse de med praktik, utbildning eller arbete. Detta för att öka 

integrationen och se till att människor som är nya i Sverige kommer ut i arbetslivet. Peab är 

alltså ett av de företag som åtagit sig detta eftersom de har en egen stark vision om att insteget 

på arbetsmarknaden är en viktig nyckel för integration. Men också för att Peab och 

byggbranschen har ett behov av kompetent arbetskraft vilket är en bristvara i Sverige idag.  

(Peab, 2016) 

Skanska har tagit fram en rapport där de analyserar bostadsmarknaden för att uppmana 

politiker till att det måste byggas mer. Rapporten heter Avskaffa bostadsbristen och ger 

uppmaningar och förslag till politiker hur detta skulle kunna gå till. (Peab, 2016) Skanska är 

involverade i flera program för mentorskap. Både i organisationen Mentor precis som Peab men 

också i egna initiativ som heter Skanska 21 och Skanska P3, som riktar sig till ungdomar och 

fungerar både som ett stöd för ungdomar och som ett sätt för Skanska att kunna rekrytera 

framtida medarbetare. (Skanska, 2016) En aspekt av social hållbarhet som Skanska har valt att 

satsa på är att hjälpa ungdomar och vuxna som haft det svårt att komma ut i arbetslivet. Skanska 

har haft ett samarbete med Lidingö Stad där Skanska ordnat praktikplatser åt ensamkommande 

flyktingungdomar för att underlätta för integration. Arbetsplatsen är en viktig del för att komma 

in i ett samhälle. (Skanska, 2016) Skanska har tillsammans med arbetsförmedlingen ett projekt 
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som heter Skanska ILP som är ett internationellt ledarprogram som syftar till att ta vara på 

senior utlandsfödd kompetens. I Sverige idag finns en stor outnyttjad kompetens när det handlar 

om utlandsfödda ingenjörer, samtidigt som svensk arbetsmarknad har ett underskott. 

Utbildningen är en kombination av teori och praktik och bidrar till att tillgodose Skanskas 

rekryteringsbehov av erfarna projektledare samtidigt som det är en viktig del av arbetet med 

mångfald. (Skanska, 2016) Skanska är även anslutna till FN:s Global Compact. (Skanska, 2016) 

På NCC´s hemsida kan man läsa att NCC har en intention att bygga upp en jobbskola. Idag 

finns det en gymnasielinje på Kunskapsskolan i Stockholm och Göteborg med teknisk 

inriktning och möjlighet att praktisera på NCC för att få direkt kontakt med arbetslivet. NCC 

tror på att involvera ungdomar redan under skoltiden för att bygga upp motivation och 

morgondagens samhällsbyggare. (NCC, 2016) Kunskapsskolan och NCC håller på att ta fram 

ett utbildningsprogram för utlandsfödda ingenjörer och syftet är att få in den kompetensen på 

arbetsmarknaden. Satsningen är en vinning både för byggbranschen, NCC som företag och för 

de nyanlända. Både NCC:s egna rekryteringsbehov och en ökad integration i samhället ligger 

till grund för initiativet. (NCC, 2016) NCC är även de anslutna till FN:s Global Compact och 

redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) (NCC, 2016) 

 

6.3 Hur jobbar företagen med socialt ansvar  i specifika byggprojekt? 

2009 startade Peab och Telge Bostäder, som är allmännyttan i Södertälje, ett aktiebolag som 

fick namnet Telge Peab. På hemsidan under fliken för samarbetet skriver Peab att de tror på att 

samhällsförändringar sker när människor hjälps åt och när det sker på flera lokala nivåer. 

Samarbetet skapades för att integrera långtidsarbetslösa, försörjningsstödstagare och nyanlända 

i Södertälje när allmännyttan bygger både nytt och när de renoverar.  Första projektet, som stod 

klart 2012, heter kvarteret Körsbäret och består av 77 bostadsrätter vilket gav 25 personer 

sysselsättning. Upplägget för projektet var att Peab, kommunen och de boende arbetar 

tillsammans för att både utvärdera vart behovet finns och hur det ska utföras. Inför projektet 

gör man marknadsundersökningar för hur Peab kan bidra med sin kompetens, och vilka behov 

kommunen har för att kunna underlätta för sin befolkning. Praktikplatserna som erbjöds hos 

Peab liknar så kallade ”lärlingsplatser” och innebär att alla får en handledare som ska stötta i 

arbetet och målet är att personerna ska få erfarenhet och förutsättningar att kunna stå på egna 

ben i arbetslivet.  2013 tog Peab Bostad över bolaget och fortsätter driva det i samma regi, med 

ekonomisk och social hållbarhet i fokus. (Peab, 2016) .Under intervjun med Kristina Gabriellii 

berättade hon också om projektet och att aktiebolaget skapades för att hantera samarbetet 

mellan Telge Bostäder och Peab och tanken är att människor som är arbetslösa och bor i 

Södertälje ska kunna komma in på arbetsmarknaden genom att vara delaktiga i byggprojekten 

och på så sätt skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling. (Gabriellii, 2015) Bolyftet 

är ett koncept som Peab har tagit fram för att kunna integrera hållbarhet i renoveringsprojekt av 

framförallt miljonprogramsområden. Konceptet innehåller vägledning för hur man ska baka in 

ekonomisk- miljömässiga- energieffektiva- och sociala aspekter. Målet är att kunna erbjuda 

trygga och trivsamma miljöer och att kunna skapa arbetstillfällen. Peab tar utgångspunkt i att 

människor blir påverkade av vart och hur de bor och att vi värderar oss själva utifrån vad vi ser 

runt omkring oss, och att det påverkar vilka val vi gör i livet. Därav är boendemiljön och 
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trivsamma områden en stor del av vad som är en bra grund till ett gott samhälle. Peab har 

utformat en kedja av viktiga länkar för att kunna uppnå detta. De olika länkarna är 1. Attraktivt 

boende 2. Socialt ansvarstagande 3. Medverkan och information 4. Effektiv produktion 5. 

Ekonomisk samverkan. Modellen är avsedd att kunna användas i både små och stora projekt. 

(Peab, 2016) Kristina Gabriellii berättade under intervjun att Peab just nu också arbetar med en 

förstudie till hur de kan jobba med boendesamverkan. Det handlar om att involvera de boende 

i ett område när Peab ska rusta upp bostäder. Projektet Bolyftet är ännu inte sjösatt. (Gabriellii, 

2015) Det är Peabs sätt att vara samhällsbyggare. Att personer som av olika anledningar har 

svårt att komma in i samhället får en chans att göra det är att vara en delaktig och ansvarsfull 

samhällsaktör. (Peab, 2016) Kristina Gabriellii berättade att Peab sedan många år arbetar med 

socialt ansvar. Här värnar man om den lokala förankringen trots att Peab är Sveriges största 

byggföretag.  

På Skanskas hemsida kan man läsa om ett projekt som Skanska håller på med just nu och 

som har fått stor uppmärksamhet. Det är samarbetet med Örebro´s allmännyttiga bostadsbolag 

ÖrebroBostäder AB. Projektet heter Boendebyggarna och är ett projekt där ÖrebroBostäder AB 

ställt sociala krav i upphandlingen. Byggnationen är en upprustning av bostäder i Vivalla som 

är ett segregerat miljonprogramsområde strax utanför Örebro. Skallkraven som ÖrebroBostäder 

AB hade var att byggaren skulle sysselsätta långtidsarbetslösa i området. Hur de skulle göra det 

var ett börkrav. Skanska vann upphandlingen och bestämde tillsammans med ÖrebroBostäder 

AB att 50-80 personer skulle få sysselsättning i form av praktik, utbildning och arbete under de 

fyra år som renoveringen förväntas ta. Halvtid i projektet har 40 % av alla de som varit 

involverade i projektet fått anställning hos Skanska, underentreprenörer eller annan 

arbetsgivare. (Skanska, 2016) Skanska vann upphandlingen på grund av deras stora erfarenhet 

av partnering (samverkan), trots att de inte hade störst erfarenhet av socialt ansvarsarbete. När 

det avgörs vilket företag som ska vinna en upphandling används ett poängsystem där företagen 

får poäng på ett antal olika punkter och den med mest poäng får affären. Parteringavtalet mellan 

ÖrebroBostäder AB och Skanska är på fyra år. (Naddebo, 2015) På intervjun berättade Jonas 

Naddebo om att skallkravet i upphandlingen var att byggaren ska jobba med socialt ansvar och 

börkravet lydde hur byggaren skulle arbeta med det. (Naddebo, 2015) ÖrebroBostäder AB och 

Skanska gjorde upp om hur de skulle utforma projektet utifrån sociala hållbarhetsaspekter. Man 

utgick ifrån hur den sociala situationen såg ut i Vivalla och kom då fram till att satsa på de 

långtidsarbetslösa. För att få praktikplatsen krävdes ett visst engagemang från de arbetslösa, till 

exempel skulle man söka platsen själv och visa på att man ville ha praktikplats. Skanska 

utbildade alla praktikanter i en introduktionsutbildning och samma värdegrundsutbildning som 

alla i bygget får eftersom de vill ge praktikanterna kvalitativa praktikplatser. Skanska har genom 

värdegrundsarbetet försökt motverka all form av diskriminering och skapat ett öppet och 

inkluderande klimat på arbetsplatsen. Det blir ett tydligt exempel på hur arbetet på ledningsnivå 

når lokal nivå. (Naddebo, 2015) Skanska har som ambition att deras sociala hållbarhetsinsatser 

ska ge verkliga samhällseffekter och kunna mätas. Därför har Skanska låtit några konsulter göra 

en samhällsekonomisk kalkyl för att i halvtid göra en analys av kostnader och vinster för 

Skanska, ÖBO och samhället. I kalkylen räknas Skanska:s insatser kring boendebyggarna 

endast som en minuspost och en merkostnad. (Naddebo, 2015) Däremot är det ingen förlustaffär 
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för Skanska att utföra entreprenaden. Tvärtom, det är givetvis en plusaffär. Dessutom hade det 

inte blivit någon affär om Skanska inte tagit det sociala ansvaret. Så samtidigt som det är en 

investering i samhällsekonomin, så är det likväl en affär för Skanska. (Naddebo, 2015) 

Arbetsförmedlingen har haft uppdrag i projketet på 80 procent och då stöttat de inblandade med 

handledning. Nu (December 2015) är det halvtid i projektet och redan har 50 personer haft en 

praktikplats. 16 av de personerna gick direkt vidare i anställning, både på Skanska och på andra 

företag, och yttligare 9 personer har efter åtgärder av arbetsförmedlingen idag fått anställning. 

Det kan vara en knepig väg att komma tillbaka till arbetslivet efter en lång tids arbetslöshet, 

men i detta fall har alltså 25 av 50 personer gått till anställning vilket givetvis blir en stor 

individuell utveckling för dessa personer, men också stora samhällsvinster. Det skapar även 

stora positiva bieffekter. Allt från att människor inkluderas och inte behöver leva i utanförskap, 

till att öka mångfalden på arbetsplatsen. Värdet på marken i Vivalla har ökat sedan projektet 

med Boendebyggarna satte igång vilket tyder på att affären var gynnsam för 

samhällsutvecklingen. (Naddebo, 2015) Givetvis har projektet inneburit utmaningar och 

problem. Dessa har man genom ett gediget engagemang av alla inblandade löst lokalt och 

individanpassat. När man arbetar i socialt utsatta områden finns en viss risk för skadegörelse 

och stölder, men det har inte hänt i Vivalla. Skanska tror att det kan ha att göra med 

praktikanternas delaktighet i bygget. (Naddebo, 2015) 

NCC jobbar även de med satsningar i de lokala samhällena. Ett projekt där den sociala 

hållbarheten har fått stor fokus är Fittja Peoples Palace som är ett renoveringsprojekt i 

miljonprogramsområdet Fittja. Projektet som är ett samarbete med arkitektfirman Spridd vann 

första pris i den svenska delen av tävligen Nordic Build Challange, som är en tävling för att 

uppmuntra socialt hållbara byggnadskoncept, för ideérna om den sociala integrationen i 

projektet. Fittja Peoples Palace bygger på att de boende får inflytande i renoveringen, och både 

dialog med boende och andra intressenter har stått i fokus vid planeringen av ombyggnationen. 

För att kunna agera på ett effektivt och integrerande sätt har NCC har dialog med kommunen 

och tagit del av sociala utredningar och planprogram. Kollektiva lösningar för att stärka 

gemenskapen och ansvarstagandet som gemensamma verktygsförråd, tvättstugor och lokala 

odlingar har också genomförts. Centralt för projektet är människorna som bor i husen. Boende 

i området blir involverade genom lärlingsprogram vilket främjar den sociala hållbarheten på 

flera plan. (NCC, 2016) Under intervjun med Madeleine Nobs berättar hon om projektet Fittja 

Peoples Palace och att NCC tillsammans med arkitektfirman Spridd tagit fram en plan för hur 

de på ett effektivt sätt ska renovera bostäderna. Hon berättar också att NCC och Spridd  har 

involverat de boende i bostäderna som ska renoveras för att få veta vad de vill ha och hur de 

vill bo. Den stora utmaningen var att hålla nere hyreshöjningen så mycket som möjligt så att 

människorna ska kunna bo kvar. (Nobs, 2015) På intervjun berättade Madeleine Nobs också 

om att de jobbar på olika plan, till exempel på arbetsplatsen med jämställdhet, mångfald och 

uppförandekontrakt. Ute på byggprojekten och i de samhällen de verkar arbetar NCC med 

dialogverktyg med de boende i området, i vissa projekt arbetar de tillsammans med 

arbetsförmedlingen och anställer personer från området vilket NCC anser vara en stor 

samhällsvinst. På frågan om NCC har verktyg för att räkna ut vinster med sitt sociala arbete 

svarar Madeleine Nobs att det i fråga om denna typ av sociala ansvar, där människor som är 



19 

arbetslösa får möjlighet att komma i anställning ger en sådan uppenbar samhällsvinst i och med 

minskade bidrag, ökade skatteintäkter och i förlängningen minskat utanförskap och så vidare. 

Vinster med socialt arbete för NCC:s egen del menar hon på visar sig i att de får uppdrag som 

de inte skulle fått om de inte arbetade med socialt ansvar. I dialog med kommunen har NCC 

ibland även trygghetsvandringar i området där de är och jobbar för att visa att de finns på plats. 

De gör också en kartläggning av hur området ser ut och vad de eventuellt kan bidra med på 

plats, även det i dialog med kommunen. (Nobs, 2015) Initiativet kommer både från 

kommunernas håll i form av krav i upphandlingar, men även på eget initiativ från NCC när de 

jobbar både med offentlig sektor och med privata byggherrar. (Nobs, 2015) Att arbeta med 

offentlig sektor är inget som NCC anser vara svårare än att jobba med privata aktörer. (Nobs, 

2015) 
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7. DISKUSSION 

Här analyserar jag hur resultatet jag fått fram kan kopplas ihop med de teorier jag haft i denna 

uppsats. Sedan följer en analys av mitt val av metod och hur det kan ha påverkat mitt resultat. 

 

7.1 Analys av teorier 

I samhället idag finns en diskussion om privata företags sociala ansvarstagande. Eftersom 

företagen har en så central roll i samhällsekonomin förväntas de leva upp till trender som finns 

inom hållbar utveckling. Det har ganska länge handlat om miljöfrågor men nu har frågor om 

social hållbarhet tillkommit på agendan.  Frågan om varför privata företag arbetar med socialt 

ansvar dyker ofta upp i samtalet om hållbar utveckling. Som näms i teorin om CSR så började 

utvinnings- och textilindustrin att arbeta med CSR i förebyggande syfte för att inte få negativ 

publicitet. Här är varumärkesstrategier inblandade igen och frågan verkar betyda mycket för 

hur ett företag profileras. Den parallella diskussion som förs angående arbetet med socialt 

ansvar och huruvida det gynnar aktieägarna och maximal vinst eller inte kommer nog närmare 

och närmare ett svar. Det sociala ansvartagandet är, med hjälp av rådande trender, både en 

ekonomisk vinst för företagen, men också en vinst för samhällsutvecklingen. Trenderna hänger 

förmodligen ihop med intresseorganisationers möjlighet att etablera frågor om jämlikhet och 

människors lika värde, i ett samhälle där klyftor mellan samhällsklasserna ökar. Debatter förs 

om alla människors lika rätt att få goda möjligheter till ett värdefullt liv. Det handlar med stor 

sannolikhet även om statliga organisationers uppmärksammande på att företagen ska ta ett 

socialt ansvar. När både EU och FN går ut med uppmaningar till privata företag att ta socialt 

ansvar skapar frågan legitimitet. I juni 2015 skrev civilminister Ardalan Shekarabi (S) och 

Skanskas VD Johan Karlström i DI Debatt att byggbranschen kan ta ett större ansvar för att 

aktivt delta i samhällsutvecklingen och att den offentliga sektorn ska ställa sociala krav vid 

upphandlingar. Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år upphandlingar för 600 miljarder 

kronor. Det kan tyckas anmärkningsvärt att Skanska´s VD går ihop med ett politiskt parti för 

att klargöra en ståndpunkt. Men sätter man det i relation till varumärkesstrategier som brand 

management som jag redogör för i mina teorier blir det genast mer förklarligt. Skanska är en av 

Sveriges största byggaktörer och marknadsför sitt varumärke med att arbeta för att vara ledande 

samhällsutvecklare. Skanska är med all sannolikhet en entreprenör med sinne för etik och jag 

tvekar inte alls på att viljan att bygga ett väl fungerande samhälle är genuin. Men hur man än 

vänder på det är Skanska ett vinstdrivande företag. Däremot blir hela situationen en win-win 

situation. Skanska kan marknadsföra sitt varumärke utifrån rådande medvetenhet hos 

intressenter, samtidigt som den offentliga sektorn får stöd i både kompetens och ekonomi med 

till exempel arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och inte minst individen som kommer tillbaka 

till arbetsmarknaden får en vinst på flera olika plan. Dessutom skapar det goda ringar på vattnet 

om detta sker i form av minskade utgifter för samhället för uteblivna bidrag, skatteintäkter, 

minskat utanförskap, minskad stigmatisering och så vidare. För att koppla tillbaka till mina 

teorier så är det just det teorin om CSR förklarar. Att företagens lönsamhet i att arbeta med CSR 

är just det argument som drivs för att företag ska vilja göra det . När det som i denna uppsats 

handlar om Sveriges största byggföretag blir det än mer naturligt att agera för 
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samhällsutvecklingen. Branschen leder redan samhällsuppbyggnaden. Paralleller går även här 

att dra till teorin om CSR eftersom det beskrivs hur företag ser på arbetet med ansvarstagande 

och att det beror på vilken roll och vilken påverkan företaget har i samhället. Vilken roll ett 

företag har i samhället hänger ihop med vad företaget gör och vilka intressenter det har. Genom 

att analysera vilka intressenter ett företag har kan företaget skapa en relation till dessa och 

kommunicera mellan vad intressenterna har för krav eller önskningar på företaget och beroende 

på om det är av vikt ur någon aspekt för företaget kan de tillmötesgå intressenten. Under 

intervjun med Kristina Gabriellii på Peab berättade hon att de tre år i rad nu haft en 

intressentdialog om hållbarhet som helhet tillsammans med ett urval av kunder och 

leverantörer. Där har det framkommit att intressenterna vill se att Peab tar mer samhällsansvar 

och det är de själva eniga om, även om de tror att mycket handlar om kommunikation och att 

allt de gör inte lyfts fram tillräckligt. Vikten av kommunikation är avgörande i arbetet med 

varumärkesstratergi. Madeleine Nobs på NCC berättade att de har ett telefonnummer som både 

anställda på NCC och kunder och andra intressenter kan ringa till och fråga om råd i etiska 

frågor och även lämna information om något inte gått rätt till. Det kan tolkas som en utvidgning 

av att föra en dialog med intressenter. NCC var väldigt tydliga i sitt ställningstagande och anser 

att det vore helt fel att inte arbeta med socialt ansvar. Där fanns även en stark övertygelse om 

vinsten med arbetet, särskilt ur ett samhälleligt perspektiv. Skanska har just nu ett projekt med 

ÖrebroBostäder AB, som är Örebro kommuns allmännyttiga bolag, där Skanska åtagit sig att 

jobba med socialt ansvar som ett krav i att få projektet. Det har fått ganska stor uppmärksamhet 

eftersom ämnet är på tapeten med Ardalan Shekarabi (S) uttalande om sociala krav i offentliga 

upphandlingar. Peab hade redan 2009 ett liknande projekt utan att få den sortens publicitet. Men 

det är precis så det är. Vikten av tidpunkter och av kommunikation.  

Det finns igen etablerad definition av vad socialt ansvar innebär. Utan det är upp till varje 

företag att bestämma hur de väljer att arbeta med det. Om de väljer att arbeta med det. Det kan 

vara ett problem att det inte finns en etablerad definition av vad socialt ansvar innefattar vilket 

argumenteras för i terorierna. Det kan också finnas positiva synvinklar på det. När företagen 

själva får uppdraget att definiera hur de arbetar med socialt ansvar blir åtagandet flexibelt 

utifrån de aspekter att kompetensen och viljan som finns hos de personer som arbetar på 

företagen kan identifiera områden där det finns behov. En annan aspekt av det, och där vi 

kommer in på både ekonomi och varumärkesbyggande, är att det inte heller finns ett säkert sätt 

att mäta lönsamheten på. Företagen jag intervjuat är alla överrens om att de hade gått miste om 

flera projekt om de inte hade arbetat med socialt ansvar. Så visst kan man diskutera att det är 

lönsamt. Men det faktum att det inte står som en post i kvartalsrapporter eller årsredovisningar 

kan även vara lönsamt i sig. Genom att inte ha en siffra på hur mycket företaget gör i vinst på 

att arbeta med socialt ansvar, kan de fortfarande hävda varumärkesbyggandet ur en good-will 

aspekt.  
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Dessa tre stora byggaktörer har ett väldigt snarlikt sätt att arbeta med socialt ansvar. En 

förklaring kan förstås vara att de är konkurrenter och agerar på samma spelplan. De har 

förmodligen ungefär samma intressenter, de konkurrerar om samma kunder och ser på 

samhället på liknande sätt. Forskningen om lönsamheten med att jobba med CSR säger samma 

sak som företagen själva. Det är svårt att mäta exakt lönsamhet, men att inte jobba med CSR 

skulle innebära en stor förlust av projekt. 

 

7.2 Analys av uppsatsmetod 

Jag använde en kvalitativ metod för att söka svar på mina frågeställningar. Det var en 

förutsättning för att få det breda svar jag fått av respektive företag. Däremot så kan man 

ifrågasätta om jag skulle fått ett annat resultat om jag intervjuat någon annan på företaget. Nu 

intervjuade jag de personer som är ansvariga för hållbarhetsfrågor och det kan vara så att jag 

fått information som egentligen stämmer bättre överens med deras visioner än om deras 

verklighet. Min upplevelse är att personerna har ett faktiskt intresse i frågorna och att 

kommunikationen är sanningsenlig. En fördel med att intervjua personer som sitter på dessa 

poster är att de är insatta i hur företaget vill profilera sig och vilka strategier det finns för att 

jobba med socialt ansvar. Det skulle kunna vara så att om jag intervjuat en mellanchef till 

exempel, så hade jag fått ett svar som inte stämde överens med företagets strategier för att just 

den personen inte varit inblandad i projekt där man arbetat med socialt ansvar. Eller för att den 

personen helt enkelt inte har ett intresse i frågan. I min analys av företagets kommunikation av 

socialt ansvar tittade jag på respektive företags hemsida. Mycket av den informationen som jag 

kunde läsa mig till berättade även personerna jag intervjuade om. Vilket kan stärka teorin om 

att jag fått en återberättelse om företagens vision men det kan också stärka teorin om att det var 

positivt att jag fick prata med en så kunnig person. Jag fick även information av de jag 

intervjuade som jag inte kunde läsa mig till på hemsidan.  

Innan jag påbörjade uppsatsskrivandet funderade jag på om det skulle vara intressant att göra 

en jämförande studie mellan vilka skillnader som kan finnas med stora och små företags arbete 

med socialt ansvar. Men jag insåg att det skulle bli ett ganska lösryckt sammanhang. Det finns 

väldigt många byggföretag i Sverige. Risken fanns att det inte skulle bli ett reliabelt urval. Om 

jag skulle jämföra flera företag i olika storlekar med varandra skulle arbetet att bli för stort. 

Dessutom fann jag det intressant att undersöka vad de största byggföretagen gör eftersom de 

har möjlighet att påverka samhället, både normativt och i kvantitet.  
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8. SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på om Sveriges tre största byggföretag Peab, Skanska och 

NCC arbetar med socialt ansvar och om de gör det lokalt i de samhällen där de verkar. Syftet 

var även att ta reda på om dessa företag använder sig av det sociala ansvarstagandet i 

varumärkesbyggande syfte. Genom att analysera respektive företags hemsida får man 

information om hur de arbetar i frågan men också få en bild av hur de profilerar sig och hur de 

framställer sitt varumärke. För att få mer information om hur de resonerat i utformningen av 

sitt sociala ansvarstagande har intervjuer förts med ansvariga för den hållbara utvecklingen på 

de tre företagen. Intervjuerna var även en källa till att få fördjupad information om hur de gått 

tillväga i olika lokala byggprojekt där de arbetat med socialt ansvar. Ställningstagandet inför 

arbetet med att ta socialt ansvar är likvärdigt mellan dessa tre byggföretag. Peab tar 

utgångspunkt i sitt ansvarstagande i det lokala samhället genom att människor blir påverkade 

av vart och hur de bor och att vi värderar oss själva utifrån vad vi ser runt omkring oss, och att 

det påverkar vilka val vi gör i livet. Därav är boendemiljön och trivsamma områden en stor del 

av vad som är en bra grund till ett gott samhälle. Peab anser även att människors möjlighet till 

arbete är en viktig nyckel till ett gott samhälle. Varpå de har jobbat med insatser för att skapa 

arbetstillfällen för långtidsarbetslösa i vissa byggprojekt. För att skapa ett hållbart samhälle tror 

Skanska att man behöver bygga områden som inkluderar människor från olika sociala och 

nationella grupper och att man behöver skapa förutsättningar för möten mellan människor. 

Skanska anser att de sociala spänningar som kan uppstå i ett samhälle skapas när förutsättningar 

för dessa möten inte tillmötesgås. I dagens planering tas mycket större hänsyn till att människor 

ska mötas än vad det gjordes förut och det tror Skanska är en viktig del för att samhället ska 

utvecklas i positiv riktning och för att minska riskerna för sociala problem. På Skanska vill man 

ta en aktiv roll och bli uppfattad som den ledande samhällsutvecklaren. Även de har 

byggprojekt där det sociala ansvarstagandet har inneburit att skapa arbetstillfällen för personer 

som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Madeleine Nobs som är affäreutvecklare för 

hållbara affärer på NCC är övertygad om att företagens sociala ansvar har kommit för att stanna. 

För henne och för NCC är det självklart att som stor byggaktör ta ansvar för 

samhällsutvecklingen och att arbeta med socialt ansvar. Ute på byggprojekten och i de 

samhällen de verkar arbetar NCC med dialogverktyg med de boende i området, i vissa projekt 

arbetar de tillsammans med arbetsförmedlingen och anställer personer från området vilket NCC 

anser vara en stor samhällsvinst. På frågan om NCC har verktyg för att räkna ut vinster med sitt 

sociala arbete svarar Madeleine Nobs att det i fråga om denna typ av sociala ansvar, där 

människor som är arbetslösa får möjlighet att komma i anställning ger en sådan uppenbar 

samhällsvinst i och med minskade bidrag, ökade skatteintäkter och i förlängningen minskat 

utanförskap. Inget av företagen har metoder för att mäta lönsamheten med sitt sociala 

ansvarstagande. Däremot säger alla tre att det är affärer de inte skulle ha fått om det inte var för 

deras arbete med socialt ansvar och sitt engagemang i samhällsutvecklingen. Sveriges tre största 

byggföretag arbetar med socialt ansvar och i uppsatsen redogörs för flera av de sätt de gör det 

på. Alla tre företagen profilerar sig som ansvarstagande aktörer som arbetar för en god 

samhällsutveckling. De har affärsmässiga strategier för att ta socialt ansvar lokalt i de projekt 
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de bygger och resonerar i termer av att de behöver ta socialt ansvar för att hålla sig 

marknadsledande.  
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